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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA QUARTA 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, 

REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 10 DE MARÇO DE 

DOIS MIL E VINTE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR 

GERALDO SINGER. 

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas, realizou-se na sede da 

Câmara Municipal de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, a Sexta Sessão Ordinária, 

da Quarta Sessão Legislativa, da Sexta Legislatura, sob a presidência do Vereador Geraldo 

Singer. A presidência convidou o Vereador Gilmar Meireles para efetuar a leitura de um trecho 

bíblico, declarando, em seguida, aberta a sessão sob a proteção de Deus. Prosseguindo, a 

presidência solicitou ao secretário, Sr. Claudecir Strelow, a proceder à chamada dos senhores 

vereadores, verificando-se apenas a ausência da vereadora, Srª Olga Maria Dala Barba Simonelli. 

Havendo quórum, a presidência declarou abertos os trabalhos legislativos, imediatamente o que 

submeteu à discussão a ata da sessão ordinária realizada no dia três de março de dois mil e vinte, 

que foi aprovada pelos senhores vereadores. A presidência solicitou à nobre secretária para 

efetuar a leitura do Expediente: Projeto de Lei nº 022/2020, de autoria do Vereador Gilmar 

Meireles, Dispõe sobre atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que 

especifica, no Município de São Roque do Canaã – ES, e dá outras providências; Projeto de Lei 

nº 023/2020, de autoria da Mesa Diretora, Dispõe sobre alterações na Lei Municipal nº 419/2007, e 

dá outras providências; Requerimento nº 013/2020, de autoria do Vereador Gilmar Meireles, 

requerendo ao Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã – ES, após deliberação 

do plenário, seja encaminhado, com a máxima urgência que o caso requer, à secretaria municipal 

de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer um estudo para uma possível reforma no campo de grama 

sintética, na comunidade de São Dalmácio, neste município; Requerimento nº 014/2020, de 

autoria do Vereador Geraldo Singer, requerendo ao Diretor Geral do Departamento de Edificações 

e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a instalação de uma Ondulação Transversal (Lombada 

física) em frente à Clínica RenovareMed, próximo à Loja Agropecuária Terra Fértil, com endereço 

na Avenida Catarina Guidoni Volpi, nº 165, Bairro Vila Verde, São Roque do Canaã – ES; e 

Requerimento nº 015/2020,  subscrito pelos vereadores Claudecir Strelow, Gilmar Meireles, 

Miguel Djalma Salvalaio, Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, Leonardo Casotti Peroni e 

Renato Angelo Gastaldi, requerendo ao Presidente da Câmara Municipal, após deliberação do 

plenário, a inclusão em Regime de Urgência Especial do Projeto de Lei nº 023/2020, de autoria da 

Mesa Diretora, que dispõe sobre alterações da lei municipal nº 419/2007, e dá outras providências. 

TRIBUNA LIVRE: Não há inscritos. Em seguida, a presidência submeteu, de forma alternada, os 

Requerimentos de nºs 013/2020, 014/2020 e 015/2020 à discussão e posterior votação, sendo os 

mesmos aprovados por unanimidade. Não havendo oradores inscritos para fazer uso da 
tribuna livre, na forma regimental, a presidência franqueou a palavra aos senhores 
vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre: Boa noite senhores vereadores, 
funcionários da Casa, secretários que se fazem presente, população de São Roque! Quero 
ser breve. Hoje, senhores vereadores, apenas tratar de uma questão que me foi 
encaminhada por um morador do bairro Sítio Recreio, questionando e cobrando a limpeza 
da área que está lá para ser construída a quadra, a praça, desculpem, não a quadra, a 
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praça e, possivelmente, mais casas que se porventura a administração vier a construir 
naquela localidade. Então, aqui eu quero solicitar à procuradoria da Casa que elabore uma 
indicação ou um requerimento, solicitando à secretaria de obras que realize a limpeza 
daquela área, promovendo, dessa forma, um ambiente mais agradável para a população, 
mais seguro e, também, com menos riscos para as pessoas que ali habitam. Era só isso 
que eu tenho para dizer hoje, e uma boa noite a todos! Vereador Geraldo Singer: Tenho 
que agradecer, vereador Gabriel, e dizer que eu já liguei para a secretaria, mas tive 
dificuldade para falar com eles, mas vou pedir para providenciar esse requerimento para a 
próxima terça-feira, com a assinatura de todos os vereadores. Dando prosseguimento aos 
trabalhos desta Casa de Leis, a presidência submeteu à deliberação do plenário acerca da 

continuidade dos trabalhos legislativos, sem o intervalo regimental, o que foi prontamente acatado 

pelos senhores vereadores. Prosseguindo os trabalhos, a presidência passou a deliberar a Ordem 

do Dia, e solicitou ao secretário a proceder à nova chamada dos senhores vereadores, 

confirmando-se a presença da maioria, e ausência da vereadora Olga Maria Dala Barba Simonelli. 
Logo após, a presidência submeteu à deliberação do plenário acerca da dispensa dos 
pareceres, em relação ao Projeto de Lei nº 023/2020, que foi acatado pelos nobres 
vereadores, e, incontinenti, submeteu à discussão e posterior votação o Projeto de Lei nº 
023/2020, sendo o mesmo aprovado por todos os senhores vereadores presentes. Nada 

mais havendo a tratar, a presidência agradeceu a presença de todos, e encerrou a presente 

sessão ordinária. Para constar, eu, Claudecir Strelow, ______________________, Secretário, 

extraí, lavrei e assino a presente ata, junto com o senhor presidente. Presentes à sessão ordinária 

os seguintes vereadores: Claudecir Strelow, Fabiano Margon, Gabriel Força Silvestre, Geraldo 

Singer, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni, Miguel Djalma Salvalaio e Renato Angelo 

Gastaldi.  
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